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مقدمة:
بدأت الدول العربية مشاوراتها بشأن إطار عمل الحد
من مخاطر الكوارث لما بعد  ،2015مثلها مثل باقي
دول أقاليم العالم األخرى ،منذ عام  ،2012وشمل ذلك
عقد لقاءات تشاورية على الصعيد المحلي والوطني
واإلقليمي بتنظيم من المكتب العربي لمكتب األمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبالتعاون مع جهات
وطنية وإقليمية ودولية .ناقشت هذه اللقاءات تحديات
الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ومتطلبات
إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد .2015
وقد أتاحت المشاورات العربية المجال لحوارات متعددة
األطراف حول القضايا الناشئة ذات االهتمام فيما يتعلق
بالحد من مخاطر الكوارث ووقعها على المنطقة العربية
وسلطت الضوء على التحديات واالنجازات في مجال
الحد من المخاطر من خالل رصد تنفيذ إطار عمل
هيوغو واستعراض بعض التجارب الناجحة والمتميزة
في درء المخاطر على مستوى عمل السلطات المحلية
والبلديات وعلى المستوى الوطني الحكومي وغير
الحكومي.
وقد عقدت مشاورتين وطنيتين في لبنان (األولى مع
اللجنة الوطنية إلطار عمل هيوغو ،2012/6/4
والثانية مع المحليات  )2013/12/18ومشاورة وطنية
في كل من الجزائر ( )2013/2/17وجزر القمر
( )2013/3/30وتونس ( ،)2013/12/28-27وذلك
ً
فضال عن المؤتمر العربي األول حول الحد من مخاطر
الكوارث (العقبة  )2013/3/21-19والمؤتمر العربي
الثاني حول الحد من مخاطر الكوارث (شرم الشيخ -14
 )2014/9/16وورشة العمل اإلقليمية حول الحد من
مخاطر الكوارث (مقر جامعة الدول العربية /القاهرة
 .)2013/11/25-24وقد شاركت بعض الدول العربية
في ورشة العمل المتوسطية حول القدرة على المجابهة
في المناطق الحضرية (لشبونة .)2012/10/19-15
كماعقدت المنظمات الدولية الداعمة للحد من مخاطر
الكوارث في الدول العربية واألعضاء في شبكة الحد
من مخاطر الكوارث في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
اجتماعاً في القاهرة يوم  2013/10/23ناقش أيضاً
تحديات الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية
ومتطلبات إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما
بعد .2015
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السيدة  /مارجريتا فالشتروم  -الممثل الخاص لألمين العام لألمم
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث اثناء أفتتاح المؤتمر العربي الثاني
للحد من مخاطر الكوارث

وقد تم إعداد هذا التقرير ليلخص ويحلل تحديات
المخاطر في المنطقة العربية ويقدم توصيات لما بعد
 2015في ضوء نتائج اللقاءات التشاورية المختلفة التي
سبق ذكرها وبعض التقارير ذات الصلة الصادرة
عن المنطقة العربية .ويستعرض التقرير أمثلة عن
مخاطر الكوارث والتحديات التي تواجه الحد من
الكوارث ويستعرض الرؤية العربية بشأن الحد من
مخاطر الكوارث لما بعد 2015
والبد من التنويه ،أن ما حققته الدول العربية من تقدم
في تنفيذ إطار عمل هيوجو والحد من مخاطر الكوارث
سيرد ذكره في تقرير منفصل تم إعداده حول التقدم
المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو  2015–2005في
المنطقة العربية بناء على التقارير الوطنية التي تقدمها
الدول.
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ً
أوال :مخاطر الكوارث في المنطقة
العربية:
بلغ مجموع سكان المنطقة العربية في عام  2012ما
أراض قاحلة
يقرب من  361مليون نسمة يعيشون في
ٍ
وشبه قاحلة ويعيش  %90من سكان المنطقة على %4
من المساحة الكلية للمنطقة البالغة  1.4بليون هكتار.
وفي هذه المنطقة ،حيث معدل النمو السكاني العام هو
من بين أعلى المعدالت في العالم ،يسكن ما يقرب من
 %70من سكان المنطقة في مناطق ساحلية منخفضة
ويعيش أكثر من  ٪57من السكان في المدن الكبيرة
والبلدات الصغيرة ،بينما ترتفع هذه النسبة في بعض
الدول العربية إلى أكثر من  ٪80من مجموع السكان
أو قد تزيد .وتتركز بشكل عام في المناطق الحضرية
التنمية االقتصادية والبشرية بسبب الفرص التي تقدمها
في العمل ،والتعليم ،والصحة ،والمرافق ،واالتصاالت،
والنقل ،والتجارة ،والسياحة .وتحتوي عدد من المدن
والبلدات العربية على أهم مواقع التراث الثقافي في
العالم ،وهي أيضاً مصدراً للهوية الثقافية العربية .وقد
ساهمت الظروف السياسية واألمنية السائدة في عدد من
الدول العربية بشكل كبير في تراجع المستوى المعيشي
لسكان تلك الدول حيث أثرت سلباً على معدالت
االستثمار واإلنتاج والتشغيل.
تتعرض أجزاء مختلفة من المنطقة العربية لألخطار
الجيولوجية مثل الزالزل واالنهيارات األرضية،
باإلضافة إلى األخطار المرتبطة بالمناخ مثل الجفاف
والعواصف الرملية والسيول والفيضانات والعواصف
الثلجية واألحداث المتطرفة في درجات الحرارة وحرائق
الغابات واألعاصير .والكوارث التي تشهدها المنطقة
العربية ليست أحداث مفاجئة حيث أنها تحدث عند اقتران
األخطار الطبيعية بقابلية عالية على التعرض والتضرر
والتي ترتبط بدورها بعمليات التنمية وما يترتب عنها
من تدهور بيئي ونمو عمراني متسارع وغير مخطط
في مناطق خطرة .كما تؤثر أنظمة اإلدارة والحوكمة
في التعامل مع الكوارث وتنعكس سلباً على القدرة على
المجابهة وباألخص مع ندرة الخيارات المعيشية للفقراء.
وتتفاقم خسائر الكوارث لعدم وجود معلومات وبيانات
عن المخاطر .كما يؤدي نقص الموارد وضعف أو عدم
توافر أنظمة لإلنذار المبكر وهشاشة البنية التحتية إلى
زيادة حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث في األرواح

وسبل المعيشة واألصول واالقتصاد والبيئة وما إلى
ذلك .وتتضخم مستويات قابلية التعرض والتضرر بين
سكان المنطقة العربية نظراً ألن غالبية السكان ،كما
سبق بيانه ،تعيش على مساحة محدودة للغاية ويتمركزوا
بشكل خاص على طول المناطق الساحلية.
ويشكل التوسع العمراني السريع والتدهور البيئي وندرة
المياه وتغير التركيبة السكانية واتجاهات الهجرة،
إضافة إلى المخاطر الثانوية المرتبطة بالنزوح السكاني
وتفشي األمراض واإلنفلونزا الجائحة والصراعات
واالضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية تحديات
متعددة الجوانب على نطاق أوسع من أي وقت مضى،
وتؤثر سلباً على قدرات الدول العربية للحد من مخاطر
الكوارث وإدارتها .ولكن في نفس الوقت ،هذا الطابع
المتعدد األبعاد والذي يجعل المخاطر أكثر خطور ًة
وشد ًة هو أيضاً الذي يجعل الطريق إلى الحد من قابلية
التضرر أكثر وضوحاً من خالل اتباع نهج التنمية
المستدامة واالستثمار في تعزيز القدرة على المجابهة
والحد من الكوارث.
وتجدر اإلشارة إلى أن وتيرة التغير البيئي في المنطقة
العربية أسرع مما هي عليه في باقي أنحاء العالم
نظراً للتزايد السكاني وزيادة الضغوط البيئية وتدهور
المناطق البحرية والساحلية وتغير الميزان المائي
وتقلص المسطحات المائية وفقدان الموائل وتأثيرات
تغير المناخ.
وتعتبر ندرة المياه قضية رئيسية في  19من  22دولة
عربية في حين يصيب التصحر وتدهور األراضي 17
دولة ويجعل األراضي المحدودة الصالحة للزراعة
معرضة لمزيد من الخطر حيث أن  ٪14.5فقط من
إجمالي مساحة المنطقة العربية صالحة للزراعة .وتشير
اإلحصائيات أن بين عامي  1980و ،2008تأثر أكثر
من  37مليون نسمة من جراء الجفاف والزالزل
والفيضانات والسيول والعواصف وتضرر االقتصاد
العربي بحوالي  20مليار دوالر.
وفي حين أن العدد المطلق للكوارث في جميع أنحاء
العالم قد تضاعف تقريباً منذ  ،1980فإن متوسط عدد
الكوارث الطبيعية قد تضاعف ثالث مرات تقريباً خالل
نفس الفترة في المنطقة العربية .كما زادت وتيرة
وشدة األحداث المناخية المتطرفة .ويشير تقرير التقييم
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العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام  2011إلى أنه
في حين أن خطر الوفاة من جراء فيضانات السيول
على مستوى العالم في تناقص مستمر منذ عام ،2000
فإنه في المنطقة العربية ما زال يتزايد .وقد تضاعفت
النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي المعرضة
لمخاطر فيضانات السيول ثالث مرات ما بين الفترة
 1979-1970والفترة .2009- 2000
ً
ً
ومنذ بداية القرن  21تشهد المنطقة إرتفاعا سنويا في
درجة الحرارة ،وأصبح الصيف أكثر حرار ًة وجفافاً
وفي الوقت نفسه إنخفض هطول األمطار مما يؤدي إلى
جفاف أكثر كثافة وأطول .ولهذا فإن مخاطر الجفاف هي
أحد العوامل الرئيسية في المنطقة ،مع تأثر الناتج المحلي
اإلجمالي وخاصة اإلنتاج الزراعي بشكل منتظم .كذلك
يشكل النشاط الزلزالي خطراً كبيراً في المنطقة العربية.
ويضع الفالق العظيم الذي يمتد من شرق إفريقيا عبوراً
ببعض الدول العربية إلى تركيا عدداً من الدول (مصر،
األردن ،لبنان ،فلسطين ،وسوريا) في خطر كبير من
الزالزل .وبالمثل تتعرض أيضاً بعض الدول في منطقة
المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) إلى خطر
النشاط الزلزالي.

ثانياً :التحديات الملحة بشأن الحد من
مخاطر الكوارث في المنطقة العربية
وتوصيات بشأنها:
هناك عدة تحديات تجابه الدول العربية في جهودها للحد
من مخاطر الكوارث بل البعض منها يدفع بالمزيد من
المخاطر ويقوض القدرة على المجابهة .ويمكن إيجاز
أهم هذه التحديات فيما يلي مع استعراض موجز لبعض
التوصيات للتغلب على هذه التحديات:

 .1عدم فعالية اإلرادة السياسية والدعم السياسي
المعلن للحد من مخاطر الكوارث
التزمت البلدان العربية بتنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو
وقامت جامعة الدول العربية من خالل مجلس الوزراء
العرب المسؤولين عن شؤون البيئة باتخاذ اجراءات
ملموسة نحو زيادة الوعي واإللتزام بالحد من مخاطر
الكوارث ودمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في
السياسات اإلقليمية للتنمية المستدامة والتكيف مع تغير
المناخ ووضع آليات التنسيق وإدارة الكوارث ،حيث تم
إعتماد اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث
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 2020من قبل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن
شؤون البيئة في  2010وأٌقرها المجلس االقتصادي
واالجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته في
سبتمبر  ،2011كذلك اعتمدها مجلس جامعة الدول
العربية على مستوى رؤساء الدول في قمة بغداد في
مارس  .2012ومؤخراً اعتمد مجلس الوزراء العرب
المسؤولين عن شؤون البيئة في يونيو/حزيران 2014
إطار خطة عمل لتنفيذ االستراتيجية العربية مع إطار
زمني وأنشطة محددة .وفي أوائل عام  ،2013أعلن
مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلتزامه باتخاذ
خطوات لوضع خارطة طريق للحد من المخاطر.
ودعا األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي
إلى إلتزام إقليمي قوي نحو وضع استراتيجية الحد
من مخاطر الكوارث لتعزيز قدرة األمم واألفراد على
مجابهة مخاطر األخطار الطبيعية.
وعلى المستوى الوطني بالرغم من إعالن بعض الدول
العربية تشكيل المنتديات الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث أو تطوير آليات تنسيقية وطنية إلدارة الكوارث،
فإن معظمها لم يطور خطط وطنية للحد من مخاطر
الكوارث .كما لم تبدي المجالس التشريعية اهتماماً يذكر
بالحد من مخاطر الكوارث .ويمكن القول إن الحكومات
لديها إلتزام لتخطيط عملية الحد من مخاطر الكوارث
ولكن التنفيذ بطيئ للغاية ويفتقر لميزانيات محددة على
المستوى القومي ناهيك عن المستوى المحلي للحد من
مخاطر الكوارث .كما ال يوجد في معظم ،إن لم يكن
كل البلدان العربية ،مؤسسة وطنية مسؤولة عن الحد
من مخاطر الكوارث ذات قدرة وإمكانات على تنفيذ
البرامج ولديها السلطة الالزمة التخاذ القرارات وتحديد
أدوار ومسؤوليات الحد من مخاطر الكوارث على
المستويات كافة ،لتعزيز المسائلة ،بدءاً من المستوى
المحلي /المجتمعي وانتهاءاً بالسلطات المحلية والوطنية
أي متخذي القرار .وقد يجدر التذكير بأن بطء التنفيذ قد
يرجع كذلك للظروف السياسية واألمنية التي تشهدها
المنطقة العربية.
إن اإلرادة السياسية وااللتزام السياسي المعلن ال يكفي بل
البد من إرادة سياسية قوية وقاعدة مؤسسية فعالة للحد
من مخاطر الكوارث في إطار منظومة وطنية تحكمها
المسائلة والشفافية وتوضيح األدوار والمسؤوليات
وتحديد الموارد الوطنية لدعم هذه المنظومة.كما أن
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تعزيز الالمركزية والحوكمة الرشيدة يساهم بفعالية
في تفعيل االلتزام السياسي وتطبيق إجراءات الحد من
مخاطر الكوارث.

 .2ضعف إدارة الحد من مخاطر الكوارث
توجد في كثير من الدول العربية ثغرات وتحديات
مؤسسية تشكل عوائق في إدارة وتخطيط وتنفيذ الحد
من مخاطر الكوارث أهمها نقص المهارات التقنية
والخبرات والقدرات البشرية واللوجستية والمالية
لتخطيط وتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث؛ وضعف
اإلطار المؤسسي لالستجابة لحاالت الطوارئ والتأهب
لالستجابة (تدريبات الطوارئ ،والمعدات المنقذة للحياة،
الخ)؛ وضعف الهياكل المؤسسية إلنفاذ السياسات
والقوانين واللوائح؛ ووجود درجة عالية من المركزية
في اتخاذ القرار مما يقوض السلطة المحلية ويعيق
المشاركة المحلية في عمليات صنع القرار ويضعف
العالقة بين المواطنين والحكومة المحلية.
كما يساهم في ضعف اإلدارة نقص البيانات والمعلومات
عن قابلية التضرر وعدم توافر الخرائط الشاملة
وعدم تناسق المعلومات عبر المؤسسات والقطاعات
الوطنية والمحلية؛ وعدم وجود إطار سليم وشامل
للرصد والتقييم؛ وضعف التنسيق على كافة المستويات
اإلقليمية  -الوطنية ،والوطنية  -الوطنية ،والوطنية
 المحلية؛ وعدم وجود إطار لسياسة عامة للحد منمخاطر الكوارث؛ إلى جانب عدم اعتبار الحد من
مخاطر الكوارث قضية متشعبة ينبغي إدماجها في جميع
القطاعات؛ إضافة إلى عدم إنفاذ أنظمة إدارة المخاطر
في معظم البلدان مما يزيد بشكل ملحوظ من مخاطر
ً
فضال عن ضعف المسائلة والشفافية على
الكوارث؛
جميع المستويات.
ويعتمد أحد العناصر الحاسمة في إدارة الحد من مخاطر
الكوارث على إنشاء اإلطار المؤسسي المناسب كإنشاء
هيئة أو لجنة يتم تكليفها وتفويضها وتزويدها بالموارد
بشكل جيد لتنفيذ مسؤولياتها .ويجب اعتبار تعزيز قدرات
جميع المؤسسات الوطنية والمحلية المكلفة بتخطيط أو
إدارة أو تنفيذ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث أولوية.
ويجب تعزيز القدرات المحلية والسماح للبلديات بالعمل
ً
قليال داخل هيكل اإلطار الوطني.
مع االستقالل

 .3التأثيرات السلبية لتغير المناخ وتفاقم إنعدام األمن
المائي واألمن الغذائي.
تقع معظم المنطقة العربية كما سبق بيانه ضمن نطاق
المناطق الجافة واألراضي القاحلة .والمنطقة العربية
هي المنطقة األكثر ندرة في المياه على مستوى العالم
وتعد من أكثر مناطق العالم عرضة للتأثيرات السلبية
لتغير المناخ وتفاعالتها المختلفة من ارتفاع في درجة
الحرارة وتهديد للمناطق الساحلية وازدياد حدة الجفاف
والتصحر وشح الموارد المائية وزيادة ملوحة المياه
الجوفية وانتشار األوبئة واآلفات واألمراض على نحو
غير مسبوق .وتغير المناخ أصبح حقيقة في المنطقة
العربية ،ويؤثر على حياة األفراد وسبل معيشتهم ،ويزيد
من تواتر وشدة الظروف المناخية القاسية والكوارث
ذات الصلة ،والتي تؤثر على كل من األمن المائي
واألمن الغذائي ،وتعرض المزيد من األفراد لحاالت
الخطر .ويعمل تغير المناخ بمثابة مضاعف للتهديد
من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم قابلية التضرر القائمة مع
تداعيات بيئية وإقتصادية وسياسية شديدة تمس ليس فقط
األمن الوطني واألمن اإلقليمي ولكن األمن اإلنساني
للمواطن العربي نفسه.
لقد أصبحت المنطقة العربية أكثر جفافاً .وأصبح
الجفاف اآلن ظاهرة شائعة تتزايد وتيرتها وكثافتها
ومدتها .وتشير الدراسات الحديثة إلى أن ارتفاع درجات
الحرارة يزيد من شدة الجفاف بسبب ما يؤدي إليه من
زيادة حدة التبخر ،ويؤدي الجفاف إلى تفاقم التصحر
وتدهور األراضي والفقر ،كما يؤدي إلى زيادة وتيرة
وحدة العواصف الرملية والترابية .وتشهد المنطقة
بالفعل اآلن اآلثار السلبية الشديدة على األمن المائي
واألمن الغذائي ،كما تشير بعض التقديرات إلى أن الناتج
الزراعي في المنطقة العربية ككل قد ينخفض بنسبة 21
 ٪بحلول عام  ،2080مع انخفاض قد يصل إلى ٪ 40
في أجزاء من شمال إفريقيا .ولن يتأثر اإلنتاج الغذائي
فقط ولكن كل األبعاد األربعة لألمن الغذائي :توافر
الغذاء ،سهولة الوصول إليه ،االستقرار ،واالستخدام.
وحالياً تستورد المنطقة  ٪70من احتياجاتها الغذائية
بتكلفة متزايدة كما أن أعلى تسعة مستوردين للقمح في
العالم من المنطقة العربية ،ومصر هي أكبر مستورد
للقمح في العالم .وما يزيد األمر خطورة أن أهم الدول
المصدرة للغذاء على مستوى العالم أصبحت تعاني من
الجفاف وأي سياسات تتبعها للمجابهة ستؤثر على األمن
الغذائي في المنطقة العربية.
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وال يمكن منع الجفاف ،لكن يمكن تعلم "العيش مع
الجفاف" وهذا هو التحدي الحقيقي للمنطقة العربية
ويتأتى ذلك من خالل اتخاذ وتنفيذ إجراءات أفضل
للتعامل مع الجفاف وتحقيق درجة أعلى من األمن المائي
واألمن الغذائي من خالل وضع وتنفيذ االستراتيجيات
والسياسات المتكاملة لمجابهة الجفاف التي تعتمد على
تقييم وتحديد مخاطر الجفاف وقابلية التضرر ،وتطوير
نظم اإلنذار المبكر ،وبناء شراكات وطنية لمجابهة
الجفاف لمساعدة المجتمعات المحلية على االستعداد
لموجات الجفاف في المستقبل والحد من تأثير أحداث
الجفاف على سبل المعيشة واالقتصاد من خالل شبكات

جمع المؤتمر العربي األول للحد من مخاطر الكوارث في العقبة ،
المملكة األردنية الهاشمية في مارس  2013الجهات الرئيسية الفاعلة
فى الحد من مخاطر الكوارث

األمان االجتماعي وبرامج التأمين وبرامج التعويضات
الخاصة وتمويل المشاريع الصغيرة وغيرها ،والتركيز
على الفئات المهمشة والمزارعين الذين ال يملكون
أرضاً ،وتطبيق التقدم العلمي والتكنولوجي لمجابهة
الجفاف من خالل استخدام المحاصيل واألصناف
المقاومة للجفاف ،واإلدارة المستدامة للمياه وتحسين
إنتاجية المياه ،والتوسع في الزراعة المحافظة التي
تزيد من اإلنتاجية وفي الوقت نفسه تقلل من انبعاثات
ثاني اكسيد الكربون ،وأيضاً من خالل بناء نظم اإلنتاج
اإليكولوجي القادرة على المجابهة في األراضي
الهامشية (النظم المتكاملة للمحاصيل /المراعي/الماشية)
باستخدام النهج المجتمعي التشاركي.
إذن تغير المناخ يحدث اآلن وليس في المستقبل البعيد
والمنطقة العربية تشهد حالياً تأثيراته السلبية وتتكبد
خسائر بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ .قد آن األوان
لإلنتقال من التحذير بأن التأثيرات السلبية لتغيرالمناخ
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تزيد من مخاطر الكوارث إلى التعامل معها وإدارتها.
يجب دمج جهود الحد من مخاطر الكوارث مع جهود
التكيف مع تغير المناخ من أجل تعزيز المجابهة ،وتقوية
خدمات األرصاد الزراعية /المائية وتعزيز الروابط بين
إدارات األرصاد والزراعة والحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ.
هناك حاجة إلى استراتيجيات طويلة األمد لمعالجة
األمن الغذائي والتغذية في سياق مخاطر تغير المناخ
وفي ضوء محدودية الموارد المائية في المنطقة.
من المهم توفر وإتاحة البيانات والمعلومات المناخية
وتقييمها بشكل مستمر على المستوى اإلقليمي والوطني
والمحلي ،حيثما كان ذلك ممكن .وضمان تعزيز القدرة
على مجابهة تغير المناخ من خالل خطط إدارة مخاطر
الكوارث التي تعطي األولوية للسكان والقطاعات األكثر
تعرضاً للمخاطر.

 .4النمو الحضري والتوسع العمراني السريع دون
رقيب أو تخطيط يراعي الحد من المخاطر
تشكل الدول العربية منطقة متعددة التنوع من حيث
الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد ،وعدد السكان،
ومعدل اإللمام بالقراءة والكتابة ،وتوافر الموارد،
وتوافر الخدمات إلخ .....وقد نمى عدد السكان في
المناطق الحضرية في الدول العربية بأكثر من أربع
مرات خالل الفترة  2010-1970وسوف يزدادوا
بأكثر من الضعف خالل الفترة  .2050-2010وتعد
المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق تحضراً في
العالم ،وهذا االتجاه آخذ في االزدياد.
فبحلول عام  2050سوف يبلغ عدد سكان المنطقة
العربية  646مليون نسمة وترتفع نسبة سكان المدن
إلى  .٪68وقد كان من أهم الدوافع وراء سرعة النمو
الحضري التنمية االقتصادية ،والهجرة إلى البلدان
الغنية بالنفط ،والجفاف ،والنزوح نتيجة الصراعات.
ويتفاقم الوضع نتيجة عدة عوامل ،منها إن بعض الدول
العربية لديها مراكز حضرية ضخمة مثقلة بالفقر المدقع،
والمناطق العشوائية غير الرسمية ،واألحياء الفقيرة التي
تفتقر إلى الخدمات األساسية .وتقع العديد من المناطق
الحضرية وليست فقط الفقيرة في مناطق عالية المخاطر
وذات قابلية للتضرر من السيول والفيضانات والزالزل،
واالنهيارات األرضية والعواصف الثلجية.
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ويشكل الحفاظ على التراث الثقافي في المواقع األثرية
ومدن العصور الوسطى التقليدية ،التي تشكل جزءاً
رئيسياً من الهوية والنسيج الشعبي في الدول العربية
تحدياً حقيقياً ،فهو مهدد بارتفاع معدل نمو السكان في

من اإلجراءات في إطار شراكات فعالة بين القطاعين
العام والخاص والمجتمع المدني .لتحسين التخطيط

المناطق الحضرية .كما أن توفير سكن الئق وبأسعار
معقولة سيظل تحدياً كبيراً في جميع أنحاء المنطقة،
بما في ذلك في دول الخليج .وعلى الرغم من حقيقة
أن بعض الدول العربية خطت خطوات كبيرة للقضاء
على األحياء الفقيرة من خالل برامج تطوير وإعادة
التوطين ،وغالباً من خالل شراكات بين المؤسسات
العامة والقطاع الخاص ،إال إن هنالك نمواً مطرداً في
المساكن والمناطق العشوائية .ويشكل الشباب أقل من
 25سنة  % 53من التركيبة السكانية كما
تتزايد نسبة البطالة بينهم مما يزيد من الضغوط على
المناطق الحضرية .وعلى الرغم من أن سبل العيش في
المناطق الحضرية هي نسبياً أقل اعتماداً على
البيئة الطبيعية ،فسوف يتأثر أيضاً سكان المدن من
جراء تغير المناخ وزيادة وتيرة األحداث المتطرفة.
وتزداد مخاطر السيول في المدن في مختلف أنحاء
المنطقة بسبب األسطح اإلسمنتية التي ال تمتص الماء،
وعدم كفاية أو إنسداد شبكات الصرف الصحي وزيادة
البناء في المناطق المنخفضة وفي مجاري السيول.
ومن المرجح أن يزيد تغير المناخ من هذا الخطر بسبب
المزيد من األحداث المتطرفة لهطول األمطار األكثر
كثافة وفي مدن كان مناخها يتسم بالجفاف الشديد .كما
أن في المدن التي بها أنظمة مشتركة لمياه الصرف
الصحي ومياه األمطار ،تؤدي فيضانات السيول إلى
كوارث في الصحة العامة بسبب مياه الفيضانات الملوثة
من جراء مياه الصرف الصحي.
ويعيش  ٪70من سكان المنطقة العربية ،كما سبق بيانه،
على طول سواحلها البالغة 37000كم ،في مناطق
ساحلية منخفضة مما يعرضهم لخطر ارتفاع مستوى
سطح البحر والذي يمكن أن يكون كارثياً بالنسبة
للعديد من المدن الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية،
والمراكز االقتصادية والصناعية والتجارية ،بما في
ذلك مرافق إنتاج النفط.
وفي إطار ما سبق فإن المدن العربية تحتاج إلى زيادة
قدرتها على المجابهة .ويتأتى ذلك من خالل تنفيذ جملة

الحضري ،والنهوض بتقديم الخدمات ،وتعزيز استدامة
المدن العربية من خالل تحسين الظروف المعيشية
للفقراء في المناطق الحضرية؛ وتطوير برامج حضرية
ومبادرات محلية جريئة لمعالجة العوائق القطاعية
المتعددة التي تحد الكفاءة الوظيفية للمدن العربية .كما
يجب العمل على بناء القدرات ،والحد من الفساد ،وإنفاذ
أنظمة تقسيم المناطق وكودات البناء ،وتطوير إسكان
إجتماعي بأسعار معقولة بعيداً عن مناطق الخطر،
وضمان سياسة عادلة لحيازة األراضي؛ كما أن هناك
حاجة ملحة لتطوير قانون بناء بسيط الستخدامه في
البناء غير الرسمي فطالما ال يمكن منعه فعلى األقل
يكون آمناً.
كما أن تعزيز مبدأ العمارة الخضراء ،التي تعني استخدام
العلم والفن في تشكيل واستخدام المباني والمدن لتحقيق
وئام وتوافق مع البيئة المحيطة بحيث تحقق االستخدام
األمثل للموارد وتقلل اآلثار السلبية على البيئة ،يساهم
مثاال جيداً
ً
في درء المخاطر .وتعتبر العمارة العربية
للهندسة المعمارية الخضراء وهناك نماذج لذلك في
جميع أنحاء المنطقة العربية.
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ولدرء مخاطر التغيرات المناخية على المدن العربية
يجب تطوير وتعزيز أنظمة اإلنذار المبكر لتحديد وتقييم
ومراقبة المخاطر؛ وتقييم مدى قابلية التضرر (بما في
ذلك المخاطر المتعددة) لتحديد البنية التحتية الحيوية
والمناطق المعرضة لمخاطر أخطار المناخ؛ وتحديد
خيارات المجابهة؛ وإجراء مقارنة بين فوائد وتكاليف
تدابير محددة للمجابهة.

 .5ضعف البحوث العلمية المنشورة والمراجعة
هناك بالقطع دراسات وأبحاث علمية تتم في المراكز
العلمية والجامعات تتناول قضايا متعددة متعلقة بمخاطر
الكوارث بشكل أو بآخر ،مثل األنشطة الزلزالية ،ندرة
المياه ،أبحاث متعلقة بالجفاف واستصالح األراضي
والزراعة ،تأثيرات تغير المناخ ،التنمية المستدامة
وغيرها .كما أن هناك دراسات وأبحاث علمية تتم
على المستوى اإلقليمي من قبل المنظمات العربية
واإلقليمية مثل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة
واألراضي القاحلة والمركز الدولي للبحوث الزراعية
في المناطق الجافة .ولكن الواضح إن ما يتم من دراسات
وأبحاث علمية ال ينعكس بالضرورة في التقارير
العلمية الدولية .وقد يرجع ذلك إلى أن غالبيتها باللغة
العربية ،أو قد تكون غير منشورة في مجالت دولية،
ً
فمثال في التقرير الخاص الصادر
أو لم يتم مراجعتها.
عن اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ حول "إدارة
مخاطر األحداث المتطرفة والكوارث لتحقيق تقدم في
التكيف مع تغير المناخ" لم يأخذ الجفاف حقه ولم يتم
تحليل اتجاهاته وتوقعاته المستقبلية بعمق كاف سواء في
المنطقة العربية أو غيرها لعدم وجود األبحاث العلمية
القائمة على األدلة.
يجب أن يكون التوجه لدراسة قابلية التضرر من
تأثيرات تغير المناخ واألخطار الطبيعية ،وينبغي
التركيز على البحث العلمي وتعزيز الوسائل التقنية
لمراقبة المناخ ورصد ورسم خرائط األخطار ،ودراسة
قابلية التضرر من خالل تطوير قاعدة بيانات شاملة،
واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأدوات االستشعار
عن بعد ،وتعزيز الكفاءات الوطنية في مسائل تقييم
المخاطر ،وجمع المزيد من األدلة العلمية ،وتشجيع
استخدام المعارف التقليدية المختبرة علمياً ،والتركيز
على دراسات بحوث التقييم ودراسات الحالة ،وكذا
دراسات تحليل التكاليف والفوائد عن اقتصاديات الحد
من مخاطر الكوارث من أجل التنمية المستدامة.
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ويجب أن تستند قاعدة المعرفة على توثيق وتسجيل
ونشر ما هو متاح داخل المنطقة من دراسات وبحوث
ومؤلفات علمية ذات الصلة ،وتعزيز التنسيق والتعاون
بين المراكز العلمية والجامعات داخل المنطقة العربية
وبين المراكز البحثية العالمية لتطوير نظم اإلنذار المبكر
وسد الثغرات التي ال تزال واضحة في المعلومات لتكون
النتائج العلمية أكثر وضوحاً .وقد يتحقق ذلك من خالل
إنشاء آلية إقليمية تجمع العلماء العرب تستهدف تعزيز
اإللتزام والمشاركة من األوساط األكاديمية والعلمية
واستنهاض العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات الحد
من مخاطر الكوارث ،وبناء أواصر الثقة بين العلماء
وصناع القرار لضمان أن تستند القرارات إلى أفضل
األدلة العلمية المتاحة.
وربما خطوة إيجابية هامة في هذا اإلتجاه قيام تسع دول
هي جيبوتي ومصر واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين
وسوريا واليمن وتونس بتطوير قواعد البيانات الوطنية
للخسائر الناجمة عن الكوارث والتي تجمع ،وتحفظ،
وتتاح لجميع الجهات العامة والخاصة والحكومية مما
يوفر فهماً أفضل للتأثير الحقيقي لمخاطر األخطار
الطبيعية من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية من حيث
الخسائر واألضرار .كما أن دولة اإلمارات العربية
المتحدة وجزر القمر شرعا في تطوير قواعد بيانات
مماثلة.

 .6ضعف ثقافة الحد من مخاطر الكوارث وضعف
مشاركة أصحاب المصلحة
واضح إن "ثقافة الحد من المخاطر" آخذة في الظهور،
ولكنها ما زالت محدودة للغاية .والدليل على ذلك إن
أدوات إدارة المخاطر المتاحة في البلدان المتقدمة
وبعض البلدان النامية ،مثل التأمين والحماية اإلجتماعية
غير متاحة .الوعي العام بمبدأ السالمة يختلف من دولة
ألخرى بحسب القوانين المعمول بها ،ومدى تنفيذها،
وأليات الحوكمة للمخاطر ،ومدى المشاركة المجتمعية
في صنع القرار .كما أن ندرة المواد اإلعالمية المرئية
والمقروءة والمسموعة والتي تسلط الضوء على الحد
من المخاطر تساهم في ضعف الوعي واالهتمام العام.
والتأمين ضد مخاطر الكوارث يعتبر من أدوات
المخاطر المعمول بها دولياً لكنه غير وارد ضمن قائمة
أنواع التأمين لدى شركات التأمين الوطنية العاملة في
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المنطقة العربية ،لذا ال بد من تنمية وعي قطاع التأمين
لتغيير الطريقة التي يعمل بها ولدراسة وتطبيق بعض
التجارب الجيدة للتأمين ضد تأثيرات تغير المناخ على
المحاصيل الزراعية كما معمول بها في بعض البلدان
العربية مثل المغرب وتونس والجزائر .أما برامج
الحماية االجتماعية فتكاد تكون معدومة والبد من مزيد
من التركيز على تلك البرامج واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز
قدرة المجتمعات على مجابهة مخاطر الكوارث (التعلم
من تجارب بعض بلدان أمريكا الالتينية).
يتضح مما تقدم أنه ما زال هناك حاجة ملحة لبناء
ثقافة السالمة واستنهاض وعي المسؤولين وتشكيل
أولوية لصانعي القرار للحد من مخاطر الكوارث وذلك
على كافة المستويات ،وعلى وجه الخصوص داخل
المجتمعات المحلية ،وقادة الحكومة المحلية .كما أن
هناك ادراك تام بالحاجة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى
تعزيز الوعي بقضايا الحد من مخاطر الكوارث وتوفير
الحوافز المناسبة لتشجيع مشاركة جميع أصحاب
المصلحة وإشراكها على نحو أفضل في التخطيط والتنفيذ
ويكون ذلك من خالل المنتديات الوطنية واإلقليمية للحد
من مخاطر الكوارث والتي يجب أن يتم فيها التنسيق
والتشاور أيضاً بشأن المواقف الوطنية واإلقليمية مما
يجري التفاوض بشأنه في المحافل الدولية ذات الصلة.
كما أن دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في
منتهى األهمية لدعم الحد من مخاطر الكوارث .وكال
المجموعتين بحاجة إلى أن تشارك بفاعلية في الحد
من مخاطر الكوارث .والمالحظ أن مشاركة المجتمع
المدني ضعيفة بسبب قيود مرتبطة بالموارد والقدرات.
كما يجب استنهاض همم وموارد القطاع الخاص
لإلهتمام بتأثير مخاطر الكوارث على أدائه .ويجب أن
يكون تقييم المخاطر (ال يتأثر من مخاطر وال تنجم
عنه مخاطر) مثل تقييم األثر البيئي جزء ال يتجزأ من
دراسات الجدوى اإلقتصادية ألي مشروع استثماري
سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاً ،كما يجب أن تعزز
الشركات الكبيرة وكذا المتوسطة قدرة شركات التوريد
الصغيرة وغيرها من الشركاء على مجابهة مخاطر
الكوارث األمر الذي يحقق مصلحتها بالتالي .وأن
تكون إدارة مخاطر الكوارث جزء ال يتجزأ من إدارة
أي مشروع استثماري فهي تقلل من حالة عدم اليقين،
وتوفر في التكلفة ،وتولد قيمة من الحد من المخاطر.

وأن ينظر لإلستثمار في إدارة المخاطر بوصفه فرصة
لتعزيز القدرة على المجابهة والتنافسية واالستدامة.
وكذلك يجب ضمان المسؤولية اإلجتماعية للقطاع
الخاص وتحفيز تطوير شراكات مع المجتمع المدني
إلدارة مخاطر الكوارث.
كما والبد من جذب شركاء جدد بهدف تغيير السلوكيات
وإدراك المخاطر ،وجعلها أكثر قابلية للمسائلة
والمشاركة في مجابهة المخاطر ،مثل المؤسسات المالية
والجمعيات المهنية؛ وتشجيع مشاركة مجموعات محددة
مثل النساء والشباب (الحركة الكشفية) والبرلمانيين؛
ً
فضال عن إيالء اإلهتمام الالزم الحتياجات الفئات
الضعيفة وال سيما ذوي االحتياجات الخاصة .إن تعزيز
الوعي والمعرفة بالحد من مخاطر الكوارث ،على
جميع المستويات لجميع أصحاب المصلحة هو المفتاح
لتوليد اإللتزام والتحول من ثقافة التعايش مع الخطر
إلى الوعي به وتعزيز ثقافة السالمة والعمل للحد من
المخاطر.

 .7عدم توافر تمويل للحد من مخاطر الكوارث
يشكل عدم وجود أموال مخصصة ومتوفرة أحد
التحديات الرئيسية للحد من مخاطر الكوارث .فال
تتضمن الميزانيات الوطنية في غالبية الدول العربية
مخصصات للحد من مخاطر الكوارث .حيث تعاني
الحكومات في المنطقة من قيود الميزانية والسيما
في البلدان ذات الدخل المنخفض حيث الحالة المالية
ضائقة للغاية .والتفاوت له وجه آخر أيضاً .ففي حين
أن الدول الغنية بالنفط لديها الموارد المالية لالستثمار
في مبادرات الحد من مخاطر الكوارث ،فإن البلدان
التي تواجه تحديات مالية لديها قابلية عالية للتضرر من
مخاطر الكوارث بسبب إنتشار العشوائيات وسوء بنية
المساكن وقلة االستثمارات في البنية التحتية للحد من
مخاطر الكوارث .أضف إلى ذلك إن محدودية مشاركة
منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتم حالياً
من أنشطة للحد من مخاطر الكوارث أدى بالتالي إلى
ضعف توافر الموارد المالية من أجل الحد من مخاطر
الكوارث.
إال إنه من المالحظ ،بصفة عامة ،أن الوزارات لديها
مبالغ في ميزانياتها يمكن استخدامها للوقاية وحاالت
الطوارئ ،في حين أنه كان يجب على كل وزارة
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ذات صلة تخصيص نسبة مئوية من ميزانيتها للحد
من مخاطر الكوارث .وتجدر اإلشارة إلى أن بعض
البلديات المشاركة في حملة "تمكين المدن من مجابهة
مخاطر الكوارث" قد نجحت في استقطاب التمويل
إلدارة األزمات و /أو الحد من مخاطر الكوارث من
خالل تطوير مشاريع عملية لتعزيز البنية التحتية أو
تطوير خطط التكيف مع تغير المناخ أو تعزيز نظم
اإلنذار المبكر.
والتحدي األساسي الذي يواجه الدول العربية ليس فقط
تخصيص نسبة من الميزانية الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث يكون لكل وزارة ذات صلة نصيب منها،
باإلضافة لما يتم تخصيصه للمستوى المحلي ،ولكن
كيفية تعبئة األموال وجذب القطاع الخاص ليكون شريكاً
ً
فاعال مؤثراً يعزز االستثمارات وآليات التمويل للحد
من مخاطر الكوارث .وقد يكون من المفيد أن تدرس
الدول العربية مقترح إنشاء صندوق وطني إلدارة
الكوارث ووضع آلية للحكومات المحلية لالستفادة من
هذا الصندوق.

ثالثاً :توصيات المنطقة العربية بشأن
إعداد إطار عمل الحد من مخاطر
الكوارث لما بعد 2015
تتطلع الدول العربية أن يحقق "إطار عمل الحد من
مخاطر الكوارث لما بعد  "2015الحد من المخاطر
القائمة واستباق خلق مخاطر جديدة ،وأن يعزز من
قدرة الدول والمجتمعات على المجابهة .ويعني ذلك أن
يمكن "إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد
 "2015من إتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للحد
من المخاطر القائمة ،والحد من التعرض للمخاطر ومنع
تولد مخاطر جديدة باعتماد مسارات للنمو والتنمية
المستدامة التي تدمج الحد من مخاطر الكوارث وتعزز
القدرة على المجابهة ،بما يمكن الدول والمجتمعات
من استيعاب الخسائر واألضرار ،والحد من تأثيرات
الكوارث وسرعة التعافي منها.
و يتطلب منع تولد مخاطر جديدة وخفض المخاطر
القائمة إلى مستويات مقبولة ومستدامة وبناء القدرة
على المجابهة تضمين الحد من مخاطر الكوارث في
كل عملية صنع قرار لتحقيق االستدامة ،ومشاركة كافة
فئات المجتمع ،وعدم إقصاء أحد أو منطقة ،وإعالن
كافة أصحاب المصلحة على كافة المستويات الدولية
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واإلقليمية والوطنية تحمل مسؤولياتها في الحد من
مخاطر الكوارث .كما يتطلب أيضاً أن يكون إطار الحد
من مخاطر الكوارث لما بعد  2015جزءاً ال يتجزأ من
إطار عمل التنمية المستدامة لما بعد .2015
وترى الدول العربية أن يعتمد "إطار عمل الحد
من مخاطر الكوارث لما بعد  "2015على الخبرة
المكتسبة من إطار عمل هيوغو ،وأن يكون عملياً
وقائم على استراتيجيات وسياسات عامة محددة لبناء
دول ومجتمعات أكثر أمناً وأكثر قدر ًة على مجابهة
مخاطر الكوارث والحفاظ على األرواح وسبل العيش،
وأن يعزز آليات المسائلة واإلنفاذ ويتمتع بالقدرة على
معالجة سيناريوهات المخاطر الطبيعية .ويكون إطاراً
بعيد المدى يتضمن معالم وأهداف تتحقق خالل فترة
زمنية معينة ،وله نظام رصد ومراجعة دورية لتقييم
النتائج والتأكد من أن االستراتيجيات والسياسات وإدارة
المخاطر أصبحت حقيقة واقعة وجزءاً من األعمال
العادية اليومية ألصحاب المصلحة ،وهكذا تكون "إدارة
المخاطر مع االستدامة منهاجاً للحياة".
وهنالك عدة أمور ترى الدول العربية أهمية أن تؤخذ
بعين اإلعتبار في إطار اإلعداد لما بعد  2015وهي
مقترحات لما يجب أن يشمله إطار عالمي للحد من
مخاطر الكوارث وليست خاصة بتنفيذه في المنطقة
العربية فقط ،وهي كما يلي:

• أن يشمل إطار العمل الجديد للحد من مخاطر
الكوارث الجميع وال يتجاهل أو يترك أحداً ،وأن
ً
دوال أو
يعطي الكل العناية الواجبة ،وأن ال يُسقط
مناطق أو أحداً من الحسبان.
بمعنى أن أولويات وإهتمامات الجميع بشأن األخطار
الطبيعية والحد من مخاطرها يجب أن يكون منصوصاً
عليها في إطار العمل الجديد .وأن يكون هناك إشارة
واضحة إلى األراضي الجافة التي تشغل أكثر من %40
من مساحة العالم ولديها أقل من  ٪8من الموارد المائية
المتجددة ويبلغ عدد سكانها  2.3مليار نسمة ،أي حوالي
 %30من سكان العالم ،ويعيشون في ما يقرب من 100
دولة .وحوالي نصف سكان األراضي الجافة  -مليار
شخص  -هم من الفقراء والمهمشين ويمثلوا ما يقرب
من نصف فقراء العالم ،والنساء واألطفال عرضة بشكل
كبير لقابلية التضرر ،وتعاني نسبة عالية من األطفال من
سوء التغذية .ويعتمد كثير من سكان األراضي الجافة في
سبل معيشتهم مباشرة على قاعدة موارد طبيعية متدنية
ومتدهورة تتأثر بدرجة عالية بالتأثيرات السلبية لتغير
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المناخ وخاصة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف مما
يزيد من تدهور الموارد الطبيعية وتردي وفقدان سبل
المعيشة وانعدام األمن الغذائي والفقر .ويحتاج األمر
تغيير فكر كثيرين واإلعتراف بأن األراضي الجافة
جزء من نطاق عمل الحد من مخاطر الكوارث وأنها
من أكثر مناطق العالم تضرراً من مخاطر الكوارث،
وأن يدخل في أذهان الكثيرين أن الجفاف من األخطار
الطبيعية ،وأنه أكثر األخطار تأثيراً ،وأن حجم وضخامة
الكارثة ال يحسب فقط بأعداد الموتى ولكن أيضاً بأعداد
من تدهورت وضاعت سبل معيشتهم.

• التركيز على القضايا الناشئة من انعدام األمن
المائي واألمن الغذائي وتأثيرات تغير المناخ واألحداث
المناخية المتطرفة والجفاف.
ينبغي أن يركز إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث
لما بعد  2015على المخاطر الناشئة من انعدام األمن
المائي واألمن الغذائي؛ وعلى المخاطر الناجمة عن
تغير المناخ واألحداث المناخية المتطرفة التي تؤثر على
حياة السكان وسبل معيشتهم وتضر بالناتج الزراعي
واالقتصادي مسببة رفع أسعار السلع األساسية ،ونقص
وتعطيل في سالسل التوريد وأسواق التصدير؛ وعلى
الجفاف ،وهو خطر لم يتم بحثه علمياً بشكل جيد حتى
اآلن؛ وعلى االستراتيجيات والسياسات لمعالجة الجفاف
التي تسهم في تحقيق األمن الغذائي وتحسين سبل
العيش؛ وعلى التكامل بين االستراتيجيات والسياسات
والمبادرات لمعالجة الجفاف على المستويات الوطنية
واإلقليمية والعالمية؛ وذلك إضافة إلى المخاطر العابرة
للحدود .كما ينبغي تطوير آليات تكيف مع تغير المناخ
ترتبط بالحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الموارد
والرصد لمثل هذه اآلليات المشتركة.
• تعزيز التوافق بين االتفاقات الدولية لما بعد
( 2015إطار الحد من مخاطر الكوارث ،اتفاقية تغير
المناخ ،أهداف التنمية المستدامة).
سيشهد عام  2015أيضاً التوصل إلى اتفاقيات مهمة
بشأن التنمية المستدامة وتغير المناخ بالتزامن مع اإلطار
العالمي الجديد للحد من مخاطر الكوارث .وأدى هذا
التزامن وما يتم من تنسيق وتشاور وطني وإقليمي بين
وفود الدول المشاركة في المفاوضات الثالثة إلى تغير
المنظور لدى الكثيرين بشأن إعتبار الكوارث صدمات
خارجية تصيب االقتصادات التي تعمل بشكل طبيعي،

وأصبح ينظر إلى ما ينجم عنها من مخاطر على أنها
مظاھر تدل على عوامل الخطر األساسية الكامنة
في سياسات وممارسات التنمية .ونمى لدى الكثيرين
االعتقاد بأنه ال يمكن تحقيق أھداف التنمية المستدامة
دون إدارة مخاطر الكوارث ،وأن إدارة المخاطر يجب
أن تكون جزءاً ال يتجزأ من عملية التنمية المستدامة
لمواجهة التحديات الراھنة واغتنام الفرص المحتملة،
وأن تتخطى السياسات واإلجراءات فكرة الحد من
المخاطر الحالية إلى منع تراكم مخاطر جديدة وبناء
قدرة الدول والمجتمعات على مجابهة الكوارث .والشك
أن ھذا التزامن بين مفاوضات ما بعد عام  2015يعد
فرصة كبيرة لتحقيق قدر كبير من الترابط والتناسق
والتعزيز فيما بينها مما سينعكس إيجاباً على فعالية
استخدام الموارد.

• وسائل تنفيذ إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث
لما بعد .2015
ال يكفي أن يتم دمج الحد من مخاطر الكوارث والقدرة
على المجابهة في نصوص اإلتفاقات األخرى لما بعد
عام  2015كتدابير داعمة أساسية لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة .كما ال يكفي أن يشمل ذلك التناسق بين األطر
الثالثة في آليات ومؤشرات رصد التقدم المحرز ومن
يتولى عملية المراجعة الدورية .بل يجب أن يتضمن
إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام
 2015وسائل التنفيذ المناسبة والكافية أيضاً .والبد
من التذكير هنا بأنه في تقرير نصف المدة الستعراض
التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو ذكر إن من
أهم أسباب عدم تحقيق األهداف المرجوة في التوقيتات
المنشودة عدم شمول هذا اإلطار بوسائل التنفيذ .لكن
إطار عمل هيوغو الحالي وإطار عمل الحد من مخاطر
الكوارث لما بعد  2015ليست لهما الصفة اإللزامية
فهما يتسمان بكونهما عملية اختيارية طوعية .لذا يجب
أن تكون هنالك وسائل تنفيذ تساند تحقيق اإللتزامات
الصادرة عن الدول واالطراف ذات الصلة .كما البد
من التذكير أيضاً بأن األمن الدولي على المحك من
جراء تزايد مخاطر الكوارث ،وخاصة الناجمة عن
تغير المناخ واألحداث المناخية المتطرفة ،ناهيك عن
تداعياتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية بعيدة
المدى ،وأن الحد من مخاطر الكوارث سيظل يشكل
تحدياً لدول كثيرة بسبب الفجوات الضخمة في تلبية
احتياجات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
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ويقصد بتوفير وسائل تنفيذ كافية أن يتم توفير الموارد
المالية ،وتطوير التكنولوجيا ونقلها ،وتنمية القدرات.
وبداية يجب أن تتحمل الدول مسؤولية الحد من مخاطر
الكوارث ،وفي هذا السياق وخصوصاً في مواجهة تزايد
ندرة وعدم القدرة على التنبؤ بالموارد الخارجية فال
غنى عن تعزيز القدرات لتعبئة الموارد داخلياً وبناء
الشراكات لتحقيق ذلك  .لكن في نفس الوقت هناك حاجة
إلى التزام عالمي لتكثيف تعبئة الموارد دولياً .كما ينبغي
على البلدان المتقدمة ،في جهودها الرامية إلى الحد من
مخاطر الكوارث وبناء القدرة على المجابهة ،ايجاد
وسيلة لدعم البلدان التي تعاني من تأثيرات تغير المناخ
واألحداث المناخية المتطرفة ،وقد يشمل ذلك تخفيف
عبء الديون /إلغاء الديون /مبادلة الديون ،إتاحة تمويل
المناخ لتمويل مبادرات الحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ.
كذلك فإن تطوير التكنولوجيا ونقلها أمر أساسي إذا
أريد للتنمية أن ال تتسبب في تراكم مخاطر جديدة
وأن تتحول إلى مسار تنمية أكثر استدامة ،وقد يكون
اإلجراء المناسب إنشاء آلية دولية لتسهيل وتسريع نقل
التكنولوجيا ونشرها ،بما يتناسب مع تحديات الحد من
ً
فضال عن استقطاب الموارد
مخاطر الكوارث .وذلك
لتنمية القدرات البشرية والتنظيمية والمؤسسية لضمان
تنمية المعارف والمهارات على جميع المستويات من
أجل الحد من مخاطر الكوارث.

• المخاطر التكنولوجية الناشئة.
هناك رغبة لدى كثيرين بأن يشمل إطار عمل الحد من
مخاطر الكوارث لما بعد  2015المخاطر التكنولوجية
الناشئة أيضاً .على أساس أن من جهة ،تساعد التكنولوجيا
الدول والمجتمعات على التعامل مع مخاطر الكوارث،
لكن من جهة أخرى تتعرض الدول والمجتمعات
لتأثيراتها الضارة .وهذا صحيح ،لكن إطار عمل هيوغو
منبثق عن "استراتيجية يوكوهاما وخطة عملها من أجل
عالم أكثر أماناً" والتي هي عبارة عن المبادئ التوجيهية
لمواجهة الكوارث الطبيعية والوقاية والتأهب والتخفيف.
وحيث أن إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد
 2015يكمل ما بدأه إطار عمل هيوغو فإن كان سيشمل
اإلطار الجديد المخاطر التكنولوجية ،فيجب أن تكون
فقط تلك المخاطر التكنولوجية المتصلة بشكل أو بآخر
باألخطار الطبيعية وإال أصبح إلطار عمل الحد من
مخاطر الكوارث لما بعد  2015أكثر من غطاء.
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• اإلعالن واإللتزام السياسي
من المهم أن تجدد الدول اإللتزام بالحد من مخاطر
الكوارث .إال أن إعالن اإلنضمام إلى إطار عمل الحد
من مخاطر الكوارث لما بعد عام  2015قد ال يترجم
بالضرورة إلى التنفيذ .لذلك يجب أن يكون هناك مستوى
عال من اإللتزام واإلرادة والدعم السياسي ،وأن تتابع
القيادات السياسية على أعلى مستوى تنفيذ
إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام
 2015في إجتماعات القمة الدورية لرؤساء الدول
في تجمعاتهم اإلقليمية .فهذا يعزز التنفيذ من ناحية ،و
يمكن من إجراء التنسيق على أعلى مستوى بين الحد
من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ وبرنامج
عمل التنمية المستدامة ،كما يضمن إنشاء وتعزيز برامج
إقليمية ووطنية ومحلية في هذا الخصوص.
كما أن للمنظمات الحكومية اإلقليمية  -ومنها جامعة
الدول العربية – دور أساسي في متابعة تنفيذ الدول
إللتزاماتها ويكون ذلك من خالل تطوير أدائها والقيام
بالدور المناط بها وتخصيص موارد ضمن ميزانيتها
لتنفيذ البرامج اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث
وإجراء التنسيق الالزم بين األطر الثالثة لما بعد
 ،2015وضمان إنشاء وتعزيز المنتديات الوطنية للحد
من مخاطر الكوارث .لذا فإنه يقترح أن تكون هناك
فقرة بهذا المعنى في اإلعالن السياسي وأن يتم تحفيز
دور المنظمات الحكومية اإلقليمية وتعزيز التنسيق فيما
بينها وبين المكاتب اإلقليمية لمكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث.

• اإللتزامات الطوعية ألصحاب المصلحة
ال شك إن إعالن أصحاب المصلحة إلتزاماتهم الطوعية
هو تأكيد على تحملهم المسؤولية واستعدادهم للعمل.
كما يشكل أحد العوامل الداعمة والقوية لتنفيذ إطارعمل
الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  .2015ويجب
أن ينص في إلتزامات كل من أصحاب المصلحة بشكل
واضح تأكيد إنه لن ينتج عن أي نشاط تقوم به مخاطر
تضر بالمجتمعات واألفراد .كما يجب أال تقتصر هذه
اإللتزامات الطوعية على مشاركة المجتمع المدني،
والعلماء ،والسلطات المحلية ،والمجتمعات المحلية،
واإلعالم ،ورجال األعمال وغير ذلك ،بل ينبغي أن
تشمل أيضاً اإللتزامات الطوعية للدول المتقدمة تجاه
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الدول النامية لتعزيز جهودها للحد من مخاطر الكوارث
وبناء القدرة على المجابهة.
كما يجب أن تشمل أيضاً اإللتزامات الطوعية لمؤسسات
التمويل الدولية واإلقليمية والوطنية ،وخاصة البنك
الدولي وبنوك التنمية اإلقليمية ،للحد من مخاطر
الكوارث وبناء قدرة الدول والمجتمعات على المجابهة،
وأبسطها أن يكون تقييم المخاطر (ال يتأثر من مخاطر
وال تنجم عنه مخاطر) مثل تقييم األثر البيئي جزء ال
يتجزأ من دراسات الجدوى اإلقتصادية ألي مشروع
استثماري وإنه لن يتم تمويل أي مشروع لم يقم بذلك.

• الحد من مخاطر الكوارث ومنعها – التزام قانوني
دولي وضمان للتمتع بحقوق اإلنسان.
شملت وثيقة "العناصر المقترحة إلطارعمل الحد من
مخاطر الكوارث لما بعد عام  "2015فقرة تفيد بأن
الحد من مخاطر الكوارث ومنعها تعد التزاماً قانونياً
دولياً وضماناً للتمتع بحقوق اإلنسان .وال شك أن الحفاظ
على األرواح واألصول وسبل المعيشة هو حق إنساني
ً
تفصيال أكثر وضوحاً لما هو
ولكن يجب أن يكون هناك
المعني بربط الحد من مخاطر الكوارث بحقوق اإلنسان
ألنه يثير مخاوف من إعطاء صفة اإللتزام إلطارعمل
الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام  2015مع إنه
إطار عمل إختياري وليس إلزامي.

• وثائق المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر
الكوارث.
وثائق المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث
(إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد ،2015
اإلعالن السياسي ،اإللتزامات الطوعية) يجب أال
تطبع وتوزع مجزأة بل في وثيقة واحدة لتسهل التنفيذ
والمتابعة.

قامت المنطقة العربية بالدفع نحو أطار عمل المركزي لما بعد
 2015وذلك فى نوفمبر  2013بجامعة الدول العربية  ،القاهرة،
جمهورية مصر العربية

• تعزيز دور مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث.
يقوم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

بدور مهم وفعال في إرشاد الدول واملنظمات اإلقليمية وفي
تعزيز آليات التنسيق اإلقليمية وتعزيز قدرات وإمكانات
الدول في تنفيذ إجرائات للحد من مخاطر الكوارث ورصد
وتقييم التزاماتهم جتاه إطار احلد من مخاطر الكوارث.
لذا يجب تعزيز دور مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر
الكوارث ،وباألخص المكاتب اإلقليمية ،كي تكون كيان
قائم بذاته له موارد

كافية تتيح تعزيز دوره في تنفيذ إطارعمل الحد من
مخاطر الكوارث لما بعد عام  .2015كما يمكن لمكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن يلعب
دور الوسيط بين المانحين ومؤسسات التمويل الدولية
الستقطاب التمويل ومساعدة الدول والمدن لتنفيذ بعض
مشاريع الحد من مخاطر الكوارث.
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ملحق  :1إعالن العقبــة للحـد من مخــاطر الكوارث فى المدن العربــية

 21مارس/آذار 2013

نحن رؤساء البلديات وممثلى السلطات المحلية وممثلى الدول العربية المشاركين فى المؤتمر العربى األول للحد من
مخاطر الكوارث فى الفترة  21-19مارس /آذار  2013فى مدينة العقبة فى األردن،
1 .1نرحب بدعم كل من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNISDRوبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائى( )UNDPوالوكالة السويسرية للتعاون و التنمية ( )SDCوجامعة الدول العربية واالستضافة الكريمة
للمملكة األردنية الهاشمية وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة مما ساهم فى تفعيل دور المدن والبلديات
والحكومات العربية،
نؤكد على أهمية الحد من مخاطر الكوارث فى المدن العربية ونعلن من العقبة ما يلى:
إدراكاً منا بأن:
•أكثر من  %56من سكان الوطن العربى يعيشون فى المناطق الحضرية (المدن الكبيرة والبلديات الصغيرة) ،بينما
1
تزداد هذه النسبة فى بعض الدول الى  %87من مجموع السكان.
•عدد سكان المناطق الحضرية فى الوطن العربى يزداد بسرعة تفوق معدل النمو السكانى اإلجمالى ،كما أن معدل
النمو السكانى العام من بين أعلى المعدالت فى العالم.
ً
•المناطق الحضرية فى الوطن العربى تشكل مصدراً رئيسيا للتنمية االقتصادية والبشرية وذلك بتوفيرها لفرص
العمل والتعليم والصحة ومرافق االتصاالت والتجارة والسياحة.
•البيئة التى يتم الحفاظ عليها والتى تكون مدعمة بالمعرفة والمهارات التقليدية تكون أكثر قدرة على الحد من
مخاطر الكوارث الكامنة وتعزز من قدرة المجتمعات على المجابهة كما تساهم فى إنقاذ األرواح والممتلكات
وسبل المعيشة.
•معظم المدن والبلدات والقرى العربية تقع فى مناطق شديدة الخطورة بما فى ذلك السواحل والمناطق ذات النشاط
الزلزالى وبالتالى فهى معرضة لمخاطر الكوارث من الزالزل والفيضانات والعواصف والسيول والبراكين مما
يؤدى لخسائر فى األرواح والممتلكات وسبل المعيشة.
•التغير المناخى من محركات مخاطر الكوارث بسبب زيادة تواتر وشدة التغيرات المرتبطة بالجو والمياه بما فى
ذلك ما نشهده من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية على الوطن العربى من جفاف وتصحر وسيول وعواصف
وانعكاسات ذلك على األمن الغذائى .ومن المتوقع أن يزداد تعرض المدن والقرى العربية إلى الغمر الساحلى
وتآكل الشواطىء الساحلية وارتفاع منسوب البحر والعواصف والفيضانات بين غيرها من األخطار.
•مفاهيم التنمية المستدامة يجب أن ترتبط بعملية التخطيط والتنمية الحضرية فى مختلف القطاعات (مثل البنية
التحتية والبيئة والطاقة والتنمية االجتماعية واالقتصادية) وذلك من أجل زيادة القدرة على مجابهة الكوارث من
خالل حماية الموارد الطبيعية (المياه واألراضى واألحزمة الخضراء والمستنقعات ومستجمعات المياه) واألخذ
بعين االعتبار النوع االجتماعى والفئات األكثر تضرراً.
•وجود سياسات فاعلة إلدارة مخاطر الكوارث هو أولوية مع تحديد وإيجاد مؤسسات تنفيذية فعّالة لتنفيذ اجرائات
الحد من مخاطر الكوارث.
•االستثمارات الخاصة بأنشطة الحد من مخاطر الكوارث هى ضرورة من أجل تقليل الخسائر واألضرار
والمخاطر ،والمحافظة على استدامة سبل المعيشة.
•المجتمع المدنى له دور كبير فى تعزيز القدرات وزيادة الوعى المجتمعى لذا يجب إشراك منظمات المجتمع
المدنى فى عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم فى كافة المشروعات والبرامج الخاصة بالحد من مخاطر
الكوارث.
( )1تقرير حالة المدن العربية  – 2013/2012تحديات التحول الحضرى – مكتب االمم النتحدة للمستوطنات البشرية (2012 )UNHABITAT
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كما نشير إلى:
•أننا نستند إلى الحملة العالمية للحد من مخاطر الكوارث  2015 – 2010والمعلنة بإسم «تمكين المدن من
مجابهة الكوارث :مدينتى تستعد!» والتى تهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات الحضرية المستدامة على مجابهة
الكوارث على أساس مبادئ إطار عمل هيوغو للحد من مخاطر الكوارث.
•أننا نستند إلى بيان البلديات الخاص بالمدن القادرة على المجابهة على هامش الدورة الثالثة للمنتدى العالمى
للحد من مخاطر الكوارث والذى يدعو مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNISDRللعمل مع
شبكات المدن ومؤسسات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى لدعم االستعدادات المحلية للحد من مخاطر
الكوارث وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على مجابهة الكوارث.
نحن عازمون على ما يلى حتى نهاية عام :2017
I .Iإنشاء وحدة محلية مخصصة للتخطيط وإدارة استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ،بما فى ذلك للتخفيف
من آثارها واالستعداد لها واالستجابة والتعافى فى نطاق البلدية.
IIIIالتوصية بإصدار تشريعات واستصدار أنظمة ولوائح والعمل على تفعيل تطبيق القانون فيما يتعلق ب:
(أ) مسؤوليات الجهات المعنية من أجل الحد من مخاطر الكوارث،
(ب) تحديد مناطق استخدمات األراضى للحد من تعرض البنية التحتية للمدينة لألخطار،
(ج) فرض العقوبات لعدم االمتثال ومنح الحوافز عند االمتثال لمعايير السالمة.
IIIIIتخصيص ما يتراوح بين  %1إلى  %5من الميزانية السنوية للمدينة للحد من مخاطر الكوارث ،على أن يتم
انفاقها على دمج اعتبارات الحد من المخاطر فى قطاعات التنمية المختلفة وتعزيز القدرات المؤسسية وتعزيز
2
البنية التحتية وتحسين االستعداد المجتمعى.
IVIVإعداد ما ال يقل عن تقرير واحد لتقييم المخاطر للمدينة (بما فى ذلك المبانى العامة والمدارس والمرافق
الصحية والمناطق األثرية والبلدات القديمة التاريخية ذات الموروث الثقافى) وذلك لتوجيه خطط وسياسات
التنمية الحضرية (النمو العمرانى) وضمان أن تتوفر هذه المعلومات وخطط المدينة لمجابهة الكوارث لجميع
السكان.
V .Vإعداد استراتيجية المدينة للحد من مخاطر الكوارث وذلك من خالل المشاورات مع جميع الجهات المعنية
لتحديد خطط واقعية تنفيذية للحد من المخاطر وربطها باالستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.
VIVIتنفيذ حملة واحدة على األقل للتوعية العامة لزيادة فهم واستيعاب المجتمعات المحلية فى المدن والبلدات
والمناطق الريفية لمخاطر الكوارث واإلجراءات الواجب اتخاذها للحد من المخاطر.
VIVIIالتوصية بتطوير برامج التعليم والتدريب على الحد من مخاطر الكوارث فى المدارس والجامعات وضرورة
إدراج الحد من مخاطر الكوارث فى المناهج التعليمية.
VIVIIIبناء أو تعزيز مرفقين حيويين فى المدينة للحد من مخاطر الكوارث مثل سد أو حاجز أو نظام صرف للسيول
فى األماكن المحتاجة لذلك.
IXIXالتأكد من تنفيذ اجرائات تخفيف آثار الكوارث فى ما ال يقل عن مؤسستين حكوميتين ومدرستين ومستشفتين
3
(أو مركزين صحيين) فى المدينة أو البلدة.
X .Xإنشاء نظام لمراقبة تطبيق قواعد البناء وخطط استخدام األراضى.
XIXIتكوين لجنة إنذار مبكر على مستوى البلدية تعمل على إعداد ونشر اإلنذار بالكواراث وخاصة للمجتمعات
4
األكثر عُ رضة للمخاطر فى المناطق الحضرية والريفية.
( )2وفقا للظروف المحلية ،قد تشمل هذه االعمال بناء واصالح السدود وبناء نظام صرف للسيول ،صيانة األحزمة الخضراء /الغابات ،والوعى
العام ،واالنذار المبكر ،والتدريب ،وشراء معدات االنقاذ واالنذار ،تدريب فرق االنقاذ ،تخزين مواد االغاثة وتوفير القروض الصغيرة بعد وقوع
الكوارث لعالجها والستعادة سبل العيش.
( )3وقد يشمل ذلك ما يلى :شراء التأمين على المبانى والبنية التحتية الحرجة (المكاتب الحكومية بالمدينة والجسور والمستشفيات والمدارس
والمطارات والقطارات والمحطات والموانئ) وذلك لنقل مخاطر الكوارث من وزارة المالية لقطاع التأمين واالشتراك مع هذا القطاع من أجل تعزيز
التأمين للمخاطر فى القطاع الخاص للصناعة واالسكان.
( )4وقد يشمل ذلك ما يلى :انشاء لجنة متعددة التخصصات لتلقى المعلومات فى حاالت الكوارث من مصادر وطنية ودولية ونشرها للجميع
باستخدام مجموعة متنوعة من القنوات فعلى سبيل المثال وسائل االعالم والمساجد والكنائس والمنظمات المجتمعية والمؤسسات التعليمية.
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XIXIIتشكيل فرق متطوعين من المجتمع المحلى وتدريبهم للمساعدة فى عمليات البحث واإلنقاذ ومكافحة الحرائق
واإلسعافات الطبية األولية واإلخالء فى حاالت الفيضانات والزالزل حيثما وجب ذلك.
XIXIIIتنفيذ ما اليقل عن مخططين لضمان حماية الموارد الطبيعية وتخفيف مخاطر الكوارث .على سبيل المثال
قنوات الصرف الطبيعية كاالنهار والقنوات ،أو أراضى األهوار والمستنقعات ،أو أشجار المانغروف والغابات
واألحزمة الخضراء حول المدن أو مستجمعات المياه.
XIXIVاالهتمام باآلثارات التاريخية والموروث الثقافى العالمى فى الوطن العربى وتخصيص موارد لحمايتها
وصيانتها للحد من مخاطر الكوارث.
XVXVتعزيز التعاون المشترك بين المدن لنقل الخبرات والمعرفة بين البلديات والسلطات المحلية.
XVXVIاعتبار يوم الحادى والعشرين ( )21من مارس /آذار من كل عام هو اليوم العربى للحد من مخاطر الكوارث.
مالحظات:
 -1نحن نلتزم بهذا اإلعالن حتى نهاية عام  2017وسيتم إجراء مراجعة فى عام  2015لضمان االتساق مع اإلطار
العالمى الجديد للحد من مخاطر الكوارث فى ( 2015ما بعد هيوغو).
 -2نحن ندرك أن هناك تفاوت بين تطور وتقدم أنظمة الحد من مخاطر الكوارث فى الدول العربية ولذلك فإن المدن
العربية تتفاوت قدراتها ومواردها لتنفيذ ما ورد فى هذا اإلعالن ومن المتوقع أن تتفاوت .وبينما يتفق الجميع على ما
عزمنا عليه فى هذا اإلعالن ندرك جميعاً أن مستويات التقدم المحرز ستتفاوت فى تنفيذ هذه االلتزامات الواردة فى
إعالن العقبة للحد من مخاطر الكوارث فى المدن العربية.
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ملحق  :2إعالن شـرم الشـيخ للحد من مخاطر الكوارث

 16ايلول  /سبتمبر 2014

نـحن الوزراء العرب ورؤساء الوفود الحكومية ورؤسـاء المدن والبرلمانيون وممثلو المنظمات اإلقليمية والدولية
الحكومية وغير الحكومية المشـاركون في المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث في مدينة شرم الشيخ،
جمهورية مصر العربية خالل الفترة من  16 – 14سبتمبر /ايلول  ،2014نعبر عن شكرنا وتقديرنا لجمهوريـة
ً
ودولة وشعباً ولمحافظة جنوب سيناء إلستضافة المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث.
مصر العربية قياد ًة
كما نتقدم بالشكر إلى جامعة الدولة العربية ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( )UNISDRلمساهمتهم
الفعالة في إنجاح أعمال المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث.
كما نرحب بإستضافة دولة اليابان للمؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث الذي سيعقد في سينداي في مارس
 2015ونشكر دولة اليابان على الدعوة الكريمة لقادة الدول العربية لحضور فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحد من
مخاطر الكوارث ونتطلع لنتائج ومخرجات هذا المؤتمر الهام في مارس .2015
نؤكد على أهمية الحد من مخاطر الكوارث ونعلن ما يلي:
إدراكاً منا بأن:
1 .1هناك جهود وإنجازات عربية مقدرة في مجال الحد من مخاطر الكوارث وبصفة خاصة إعتماد االستراتيجية
العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخططها التنفيذي وإنشاء العديد من المنتديات الوطنية في الدول العربية.
2 .2أجزاء مختلفة من المنطقة العربية معرضة لألخطار الجيولوجية مثل الزالزل واالنهيارات األرضية ،باإلضافة
إلى األخطار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والعواصف الرملية والسيول والفيضانات والعواصف الثلجية
واألحداث المتطرفة في درجات الحرارة وحرائق الغابات وزحف الجراد واألعاصير.
3 .3خسـائر الكوارث تتفاقم لعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات محدثة عن المخاطر التي تتعرض لها منطقتنا العربية.
4 .4نقص الموارد وضعف أو عدم توافر أنظمة لإلنذار المبكر وهشاشة البنية التحتية يؤدي إلى زيادة حجم الخسائر
الناجمة عن الكوارث في األرواح وسبل المعيشة واألصول واالقتصاد والبيئة.
5 .5التوسع العمراني السريع والتدهور البيئي وندرة المياه وتغير التركيبة السكانية واتجاهات الهجرة ،إضافة إلى
المخاطر الثانوية المرتبطة بالنزوح السكاني وتفشي األمراض واإلنفلونزا الجائحة والصراعات واالضطرابات
التي تشهدها المنطقة العربية تشـكل تحديات متعددة الجوانب وتؤثر سلباً على قدرات الدول العربية للحد من
مخاطر الكوارث وإدارتها.
 % 14.56 .6فقط من إجمالي مسـاحة المنطقة العربية صالحة للزراعة بسبب ندرة المياه والتصحر وتدهور
األراضي.
7 .7أكثر من  37مليون نسمة بين عامي  1980و 2008تأثر من جراء الجفاف والزالزل والفيضانات والسيول
والعواصف وتضرر اإلقتصاد العربي بحوالي  20مليار دوالر أمريكي.
8 .8النظم االيكولوجية لها وظائف هامة تؤثر على منظومة الحد من مخاطر الكوارث من خالل دعم سبل العيش
واالحتياجات األساسية.
9 .9تعزيز الوعي والمعرفة بالحد من مخاطر الكوارث ،على جميع المستويات لجميع أصحاب المصلحة ومتخذي
القرار هو المفتاح لتوليد اإللتزام والتحول من ثقافة التعايش مع الخطر إلى الوعي به وتعزيز ثقافة السالمة
والعمل للحد من المخاطر.
وتأكيداً على:
1 .1العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية لعام  ،1989واستراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا لعام ،1994
واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لعام  ،1999وإطار عمل هيوغو لعام .2005
2 .2قرار قمة الدول العربية (قمة بغداد) رقم (ق.ق 563 :د.ع ( )2012/3/29 – )23الذي اعتمد االستراتيجية

17

تقرير حول تشاورات المنطقة العربية بشأن إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015

.3

.4
.5
.6
.7

العربية للحد من مخاطر الكوارث .2020
3الفعاليات التي قامت بها جامعة الدول العربية وبعض الدول العربية ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث في الدول العربية حول إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد  ،2015أخذاً باالعتبار مالحظات
الدول العربية حول مسودة توصيات ونتائج اللقائات التشاورية في المنطقة العربية.
4نتائج المؤتمر اإلقليمي العربي األول للحد من مخاطر الكوارث (العقبة ،المملكة األردنية الهاشمية -19
)2013/3/21
5إعالن العقبة للحد من مخاطر الكوارث في المدن العربية (العقبة ،المملكة األردنية الهاشمية )2013/3/21
6نتائج االجتماع التحضيري األول لمؤتمر األمم المتحدة الثالث للحد من مخاطر الكوارث (جنيف ،سويسرا -14
)2014/7/15
7بيان المجموعة الممثلة لألطفال والشباب متضمنة أطفال الشرق األوسط وشمال أفريقيا في تحالف تغير المناخ
وأيضاً بيان منظمات المجتمع المدني حول الحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية.

وتماشياً مع النتيجة المرجوة من إطار عمل هيوغو الحالي ،فإن اإلطار الجديد للحد من مخاطر الكوارث لما
بعد  2015يهدف لتحقيق خفض كبير في الخسائر الناجمة عن الكوارث ،في األرواح وسبل المعيشة واألصول
االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات والدول.
األخذ علماً بالمسودة األولية إلطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد  2015واألهداف اإلستراتيجية الثالثة التالية:
1 .1الوقاية من مخاطر الكوارث التي تتطلب إجراءات تطوير آليات للنمو والتنمية والتي تهدف إلى معالجة الزيادة
في التعرض وقابلية التضرر.
2 .2الحد من مخاطر الكوارث الحالية والتي تتطلب منا تدابير لمعالجة وتقليل التعرض وقابلية التضرر ،بما في ذلك
االستعداد لالستجابة للكوارث الطبيعية المحدقة بالمنطقة.
3 .3تعزيز قدرة األفراد والمجتمعات والمؤسسات والدول لمجابهة الكوارث التي تتطلب تدابير اجتماعية واقتصادية
وبيئية لتمكين األفراد والمجتمعات والمؤسسات والدول على استيعاب الخسائر وتقليل آثارها والتعافي منها.
ووفقاً للتحديات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث التي تواجه المنطقة العربية فإننا سنعمل على ما يلي:
1 .1تعزيز إرادة سياسية وقاعدة مؤسسية تشاركية فعالة للحد من مخاطر الكوارث في إطار منظومة وطنية تحكمها
المسائلة والشفافية وتوضيح األدوار والمسؤوليات وتحديد الموارد الوطنية لدعم هذه المنظومة.
2 .2بناء ثقافة السالمة والوقاية واستنهاض الوعي العام كأولوية لصانعي القرار للحد من مخاطر الكوارث وذلك على
كافة المستويات ،وعلى وجه الخصوص داخل المجتمعات المحلية ،وقادة الحكومات المحلية.
3 .3تعزيز الالمركزية والحوكمة الرشيدة في الحد من مخاطر الكوارث.
4 .4تطوير إطار مؤسسي مناسب كهيئة أو لجنة يتم تكليفها وتفويضها بالصالحيات وتزويدها بالموارد بشكل كافي
لتنفيذ مسؤولياتها في الحد من مخاطر الكوارث.
ً
قليال داخل هيكل اإلطار الوطني.
5 .5تعزيز القدرات المحلية والسماح للسلطات المحلية بالعمل مع االستقالل
6 .6اتخاذ وتنفيذ إجراءات أفضل للتعامل مع الجفاف وتحقيق درجة أعلى من األمن المائي واألمن الغذائي من خالل
وضع وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات المتكاملة لمجابهة الجفاف التي تعتمد على تقييم وتحديد مخاطر الجفاف
وقابلية التضرر.
7 .7بناء شراكات وطنية لمجابهة الكوارث لمساعدة المجتمعات المحلية على االستعداد للحد من تأثير الكوارث
على سبل المعيشة واالقتصاد من خالل شبكات األمان االجتماعي وبرامج التأمين وبرامج التعويضات الخاصة
وتمويل المشاريع الصغيرة.
8 .8دمج جهود الحد من مخاطر الكوارث مع جهود التعامل مع تغير المناخ من أجل تعزيز المجابهة ،وتقوية خدمات
األرصاد الزراعية /المائية وتعزيز الروابط بين إدارات األرصاد والزراعة والحد من مخاطر الكوارث وتغير
المناخ.
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9 .9تنفيذ جملة من اإلجراءات في إطار شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحسين
التخطيط الحضري ،والنهوض بتقديم الخدمات ،وتعزيز استدامة المدن العربية من خالل تحسين الظروف
المعيشية للفقراء في المناطق الحضرية؛ وتطوير برامج حضرية ومبادرات محلية جريئة لمعالجة العوائق
القطاعية المتعددة التي تحد الكفاءة الوظيفية للمدن العربية.
1010تعزيز مبدأ العمارة الخضراء لتحقيق االستخدام األمثل للموارد وتقليل اآلثار السلبية على البيئة والتي تساهم في
درء المخاطر.
1111تطوير وتعزيز أنظمة اإلنذار المبكر الوطنية واإلقليمية لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر؛ وتقييم مدى قابلية
التضرر لتحديد البنية التحتية الحيوية والمناطق المعرضة لمخاطر الكوارث وتحديد خيارات مجابهة الكوارث.
1212التركيز على البحث العلمي وتعزيز الوسائل التقنية لمراقبة المخاطر ورصد ورسم خرائط األخطار ،ودراسة
قابلية التضرر ،واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأدوات االستشعار عن بعد ،وتعزيز الكفاءات الوطنية في
مسائل تقييم المخاطر.
1313تطوير آلية إقليمية تجمع العلماء العرب وربطها بالهيئة االستشارية الدولية للعلوم والتكنولوجيا بشأن الحد
من مخاطر الكوارث تستهدف تعزيز اإللتزام والمشاركة من األوساط األكاديمية والعلمية واستنهاض العلوم
والتكنولوجيا لدعم إجراءات الحد من مخاطر الكوارث.
1414تنمية وعي قطاع التأمين للعمل على تطبيق بعض التجارب الجيدة كالتأمين ضد مخاطر الكوارث والمعمول بها
في بعض الدول العربية.
1515استنهاض همم وموارد القطاع الخاص لإلهتمام بتأثير مخاطر الكوارث على أدائه .ويجب أن يكون تقييم
المخاطر مثل تقييم األثر البيئي جزء ال يتجزأ من دراسات الجدوى اإلقتصادية ألي مشروع استثماري سواء
كان قطاعاً عاماً أو خاصاً.
1616ضمان المسؤولية اإلجتماعية للقطاع الخاص وتحفيز تطوير شراكات مع المجتمع المدني إلدارة مخاطر
الكوارث.
1717تطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتعامل مع تداعياتها تستفيد منها السلطات المحلية.
1818مراجعة اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث  2020تماشياً مع إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث
لما بعد  2015وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنفيذها.
1919دعم األمانة الفنية لجامعة الدول العربية لتعزيز قدراتها في متابعة تنفيذ الدول إلطار عمل الحد من مخاطر
الكوارث لما بعد  2015واإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخرجات المؤتمرات العربية المعنية
بالحد من مخاطر الكوارث.
وبموجب ما سبق توصي المنطقة العربية بأهمية األخذ باإلعتبار للنقاط التالية ضمن تطوير مسودة إطار عمل الحد
من مخاطر الكوارث لما بعد :2015
1 .1أن يتخذ إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد  2015اإلجراءات والتدابير الالزمة للحد من المخاطر
القائمة ،والحد من التعرض للمخاطر وأن يعتمد مسارات وخطط للنمو والتنمية المستدامة التي تدمج الحد من
مخاطر الكوارث وتعزز القدرة على المجابهة.
2 .2أن يكون إطار العمل عملياً وقائماً على سياسات واستراتيجيات عامة تهدف إلى تعزيز بناء مجتمعات أكثر أمناً
وأكثر قدر ًة على مجابهة مخاطر الكوارث والحفاظ على األرواح وسبل العيش ،وأن يعزز آليات المسائلة واإلنفاذ
ويتمتع بالقدرة على معالجة المخاطر الطبيعية المختلفة.
3 .3أن يشمل إطار العمل الجديد للحد من مخاطر الكوارث جميع الدول بدون استثناء وأن يعطي عناية خاصة
لألراضي العربية المحتلة.
4 .4أن يركز على القضايا المتعلقة بانعدام األمن المائي واألمن الغذائي وتأثيرات تغير المناخ واألحداث المناخية
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المتطرفة والجفاف مع إيالء اهتمام خاص بالمناطق الجافة واألراضي القاحلة.
5 .5تعزيز التوافق بين مسارات التفاوض والتفاهمات الدولية لما بعد ( 2015إطار الحد من مخاطر الكوارث ،اتفاقية
تغير المناخ ،أهداف التنمية المستدامة).
6 .6أن يتضمن إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد  2015وسائل التنفيذ المناسبة والمتابعة والكافية كتوفير
الموارد المالية ،وتطوير التكنولوجيا ونقلها ،وتنمية القدرات.
7 .7أن يشمل إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد  2015المخاطر التكنولوجية الناشئة المتصلة باألخطار
الطبيعية.
8 .8دعم جامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ الدول إللتزاماتها من خالل تعزيز جامعة الدول العربية للقيام بدورها
لتنفيذ البرامج اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث.
9 .9أن تلتزم الدول المتقدمة طبقاً لمبادئ ريو وخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة بتقديم الدعم للدول
النامية لتعزيز جهودها للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على المجابهة.
1010أن تلتزم مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية والوطنية بدعم إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015
من خالل تمويل الدول والمجتمعات لبناء قدرتها على مجابهة الكوارث.
1111أن تلتزم األطراف المعنية مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني بتطبيق إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث
لما بعد  2015وأن ال تتسبب في أي أعمال تؤدي إلى مخاطر تضر بالمجتمعات واألفراد.
1212أن يعد الحد من مخاطر الكوارث ضرورة للحفاظ على أرواح وأصول وسبل معيشة المجتمعات مع احترام
حقوق االنسان.
1313تتطلب إدارة مخاطر الكوارث اإلشراك الفعال وغير التمييزي لكافة شرائح المجتمع من النساء واألطفال
والشباب وذوي اإلعاقة وكبار السن في تحديد وتنفيذ سياسات الحد من مخاطر الكوارث.
1414تعزيز دور مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومكاتبه االقليمية ليكون كيان قائم بذاته له موارد
كافية تتيح دوره في دعم الدول والمنظمات اإلقليمية وفي تعزيز آليات التنسيق وتعزيز قدرات وإمكانات الدول
في تنفيذ إجرائات للحد من مخاطر الكوارث.
1515أن تعلن الدول إلتزامها في تطبيق إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد .2015

* تعتبر النسخة العربية هي النسخة الرسمية المعتمدة إلعالن شرم الشيخ للحد من مخاطر الكوارث،
 16ايلول  /سبتمبر .2014
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